
Rozpoczęcie postępowania w sprawie zmiany umowy na dotację gotówkową 

 
Raport bieżący nr 39/2017 z dnia 11 października 2017 roku 
 
Podstawa prawna:  
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne 
 
Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna 
Emitenta - ALUMETAL Group Hungary Kft. („Spółka zależna”) złożyła wniosek o zmianę umowy 
na dotację gotówkową, zawartej dnia 21 października 2015 roku z węgierskim Ministerstwem 
Spraw Zagranicznych i Handlu w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia „Budowa Zakładu 
na Węgrzech” („Umowa”).  
 
Umowa, o której mowa powyżej została zawarta jako jeden z elementów realizacji 
inwestycji budowy i uruchomienia zakładu produkcyjnego na terytorium Węgier, 
realizowanej przez Spółkę w ramach  biznes planu "Budowa Zakładu na Węgrzech", 
o czym Emitent informował w raporcie bieżącym 17/2014 w dniu 10 października 2014 roku. 
 
Przedmiotowy wniosek dotyczy modyfikacji treści Umowy polegającej na przesunięciu 
terminu formalnego zakończenia inwestycji na dzień 31 grudnia 2018 roku, obniżeniu 
zobowiązania co do wymaganego poziomu zatrudnienia w zakładzie oraz zmiany 
zabezpieczenia wykonania Umowy. 
 
Spółka zależna dokonała, w ścisłej współpracy z dostawcą urządzeń, inwestycji w dodatkowe 
doposażenie drugiej linii odlewniczej w zakładzie w Komarom, dzięki czemu uzyskała 
satysfakcjonującą poprawę uzyskiwanych wyników w zakresie efektywności technologicznej. 
Potwierdzenie uzyskiwanych rezultatów ma nastąpić do końca bieżącego roku. 
W rezultacie testy akceptacji końcowej całości drugiej linii odlewniczej zaplanowano 
na I kwartał 2018 roku. 
 
W związku z powyższym Spółka zależna zwróciła się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
i Handlu o przesuniecie  terminu ostatecznego zakończenia inwestycji 
z dnia 31 grudnia 2017 roku na dzień 31 grudnia 2018 roku.  
 
Ponadto z uwagi na wystąpienie znaczących zmian na węgierskim rynku pracy, skutkujących 
trudnościami z zatrudnianiem pracowników, zawnioskowała również o zmniejszenie jej 
zobowiązania co do minimalnej liczby zatrudnianych pracowników.  
 
Jednocześnie we wniosku Spółka zależna wystąpiła o zmianę formy zabezpieczenia 
przedmiotowej Umowy z poręczenia Alumetal S.A. na ustanowienie zastawu hipotecznego 
na należącej do niej nieruchomości, co Strony dopuszczały jako możliwe na etapie podpisania 
pierwotnej Umowy. 
 
Spółka poinformuje o efektach prowadzonego postępowania. 


